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Paweł Szymański 
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ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA 

W związku z pytaniami przesłanymi w wiadomości elektronicznej z dnia 6 kwietnia 2016 r., 

godz. 10:00 udzielam niniejszej odpowiedzi. 

Pytanie nr 1: 

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie niszczarek bezpiecznych dla użytkownika i nie 

wymagających stosowania dodatkowej klapki bezpieczeństwa?” 

Ust. 2 pkt 6 opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego część II zapytania ofertowego na 

dostawę niszczarek do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o treści 

„szczelina na niszczone dokumenty zabezpieczona ruchomą klapką bezpieczeństwa w sposób 

uniemożliwiający przypadkowe uruchomienie mechanizmu niszczącego” jednoznacznie 

określa konieczność wyposażenia oferowanych niszczarek w klapki bezpieczeństwa. 

W związku z jednoznacznym brzmieniem opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający nie 

zezwala na oferowanie niszczarek nie wyposażonych w odpowiednie klapki bezpieczeństwa. 

Oferty na dostawę niszczarek bez takich klapek zostaną odrzucone ze względu na niezgodność 

oferty z opisem przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający zdecydował o wpisaniu wymogu wyposażenia niszczarek w klapki 

bezpieczeństwa ze względu na bezpieczeństwo użytkowników niszczarek. Ogólnikowa 

informacja o tym, że oferowana niszczarka będzie bezpieczna nie jest dostatecznie obiektywna 

i weryfikowalna aby zastosować taki wymóg w opisie przedmiotu zamówienia. Jednocześnie, 

należy podkreślić, że istnienie widocznego, namacalnego elementu zabezpieczającego daje 

większy komfort psychiczny użytkownikom niszczarek niż nieskonkretyzowane zapewnienie 

producenta, że sprzęt jest bezpieczny. 

Pytania nr 2: 

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie niszczarek wyposażonych w specjalne 

wysuwane stelaże na których umieszczane są plastikowe wymienne worki?” 

Ust. 2 pkt 8 opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego część II zapytania ofertowego na 

dostawę niszczarek do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o treści 

„wysuwalny pojemnik na ścinki o pojemności nie mniejszej niż 70 litrów (30 litrów dla 

niszczarki przybiurkowej) przystosowany do użytkowania niszczarki bez konieczności 

instalowania plastikowych worków” jednoznacznie wyklucza rozwiązanie wymuszającego 

stosowanie plastikowych worków na ścinki. 
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W związku z jednoznacznym brzmieniem opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający nie 

zezwala na oferowanie niszczarek wymuszających stosowanie plastikowych worków na ścinki. 

Oferty na dostawę niszczarek wymuszających stosowanie wymiennych worków na ścinki 

zostaną odrzucone ze względu na niezgodność oferty z opisem przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający zdecydował o wpisaniu wymogu wyposażenia oferowanych niszczarek w 

rozwiązanie zwalniające z konieczności systematycznej wymiany worków na ścinki z 

następujących względów: 

 stosowanie dodatkowych plastikowych worków jest niekorzystne z przyczyn 

ekologicznych, 

 stosowanie dodatkowych plastikowych worków zwiększa koszty firmy sprzątającej 

odpowiedzialnej za opróżnianie niszczarek ze ścinków, 

 w rozwiązaniu wymuszającym stosowanie dodatkowych worków na ścinki, chęć 

oszczędzania worków powoduje, że niszczarki nie są opróżniane systematycznie ale 

dopiero po przepełnieniu worka, co zmniejsza płynność pracy użytkowników (czasem 

praca musi być przerwana ze względu na przepełnienie worka i oczekiwanie na 

opróżnienie przez firmę odpowiedzialną) oraz prowokuje zaobserwowany w praktyce, 

najprawdopodobniej  niekorzystny dla niszczarki, sposób jej użytkowania polegający na 

dociskaniu ścinek w worku lub dopychaniu drzwi niszczarki otwierających się naturalnie 

pod wpływem nacisku wywieranego przez przepełniony worek. 
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